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CIRCULAR FCTA 2201  17-01-2022     

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS 
TEMPORADA 2021-2022 (HIVERN) 

13 de Febrer de 2022 

LLOC: 
Club Tir amb Arc Constantí: 
Poliesportiu Municipal de Constantí. 
Direcció: Av. Onze de setembre, 5. 43120-Constantí, Tarragona. 
Posició GPS: N 41º 9 ' 9.54" E1º 13' 1.531" (41.152723 1.217085) Google Maps. 

DIVISIONS, SEXES I EDATS:  
Divisions: Recorbat, Compost, Nu, Tradicional i Longbow. 
Sexes: Mixt.  
Edats: Absolut. 

NORMES DEL CAMPIONAT:  
Es realitzarà Es realitzarà segons els següents reglaments/normatives/circulars: 

- W.A.:  Llibres. 
- R.F.E.T.A.: Normativa de Campeonatos y Trofeos RFETA NR14001
- R.F.E.T.A.: Programa d’arc adaptat.
- FCTA: Reglament de Competicions de la F.C.T.A. 

Es seguirà el PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS DE TIR AMB 
ARC (COVID) i serà de rang superior durant el seu període de vigència, tenint prioritat 
sobre qualsevol altre normativa de competició existent. Els organitzadors, jutges o membres 
de comitès d’apel·lació hauran de prioritzar aquestes normes si existís contradicció entre elles 
i qualsevol altre normativa. Aquest protocol s’actualitzarà segons les resolucions publicades al 
DOGC, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

PRIORITAR I TERMINI D’INSCRIPCIÓ:  
Tindran prioritat en la inscripció els clubs que tinguin esportistes a la lliga catalana de sala 
2021-2022. 

El termini d'inscripció comença a la recepció d'aquesta circular i finalitzarà una vegada estigui 
plena la línia de tir o com a màxim el diumenge dia 06/02/2022 a les 23:59h.  

PREUS:  
Inscripció Equip: 50€ 
Realitzar transferència al compte de la FCTA, indicant: CampCatClubs+Nom de l'Equip 
Compte de la FCTA: ES86 0081 7013 9700 0174 8477 

INSCRIPCIONS:  
Cada club pot inscriure un màxim de 5 equips, un per cada divisió. Cada equip el formaran 5 
esportistes com a màxim, tres (mínim) seran els que participaran a l'equip, els altres dos 

https://www.google.es/maps/place/Av.+Onze+de+Setembre,+5,+43120+Constant%C3%AD,+Tarragona/@41.1524897,1.215968,18.47z/data=!4m5!3m4!1s0x12a3fd789ebead1d:0x984ec2fd476718d6!8m2!3d41.1524779!4d1.2168753?hl=es&authuser=0
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/normativas/885-1401-campeonatos-y-trofeos-rfeta-1/file
https://www.federarco.es/arco-adaptado/documentos-rfeta/1115-programa-rfeta-arco-adaptado-1-de-julio-de-2020/file
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2021112911045211-FCTA_REGLAMENT_CAT.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf
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seran suplents. El club designarà a més un capità per a l’equip. Els membres dels equips 
poden ser de qualsevol sexe i edat. 

Formulari: Ompliu el formulari que es troba en aquesta circular i envieu-lo per email a l'adreça: 
info@fcta.cat 

Inscripcions: Es publicarà a la web de IANSEO. 

FORMAT: 
La competició es desenvoluparà directament en la fase d'enfrontaments entre els diferents 
equips. La posició de l'equip per als enfrontaments s'obtindrà de la suma de les tres millors 
puntuacions acumulades, dels esportistes inscrits per a aquest equip, a la lliga catalana 
individual de sala 2021-2022. 
La distància i el paper de cada divisió serà la que correspongui a l'edat de sènior (absoluta). 
En el cas d’inscripció de l’equip d’un club, que no hagi tingut representació a la lliga individual, 
la seva posició es dictaminarà per un classificatori de 9 fletxes (3 tandes, de 3 fletxes, per 
cada esportista), s’agafaran les tres millors puntuacions de cada equip. La posició de cada 
equip que hagi realitzat aquest classificatori serà a partir de la darrera posició dels clubs que 
si tinguin representació a la lliga. 
Durant el classificatori dels equips sense representació, la resta d’equips podran realitzar 
entrenaments lliures a ritme de competició. 
Abans de cada enfrontament l’equip decidirà quins seran els representants del equip (entre 
els esportistes inscrits), no es podran fer canvis durant l’enfrontament. 
La fase en què s'iniciarà la competició dependrà dels equips inscrits a cada divisió. S'estableix 
un mínim de 2 equips per divisió per poder realitzar la competició de la divisió esmentada. 

ACREDITACIONS: 
Els esportistes i personal tècnic que hagin d'accedir a el camp de competició hauran d'estar 
en possessió de l'acreditació corresponent a la temporada actual, sense la qual els serà 
denegat l'accés.  

RECLAMACIONS: 
Es recorda que qualsevol reclamació al comitè d'apel·lació comporta el pagament d'una fiança 
de 25 € i ha de ser efectuada per escrit (Reglament WA 3.13). 

DATES I HORARI: 

DIUMENGE 13 de febrer.  
09:00h. Concentració i revisió de material 
10:00h. Inici d' escalfaments  
10:45h. Inici de la competició  

Barcelona, 17 de gener de 2022 
F.C.T.A.
Comitè d’Aire Lliure i Sala

mailto:info@fcta.cat
https://ianseo.net/
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FORMULARI INSCRIPCIÓ CAMPIONAT CATALUNYA DE 
CLUBS 

CLUB: 

Nom de l'equip: 

Divisió:   Recorbat   Compost    Nu  Tradicional  Longbow

Membres de l’equip: 

Número Nom i cognoms Número de llicència Participo a la lliga (SI/NO) Punts totals a la lliga 

1 

2 

3 

4 

5 
TOTAL DE PUNTS DE L'EQUIP EN LLIGA : 

Capità de l'equip: 

Nom i cognoms Número de llicència 

Dades de contacte: 

Persona de contacte: 

Telèfon: 

E-mail:

Segell i signatura del club participant. 

Data: _________________________________________________ 


